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KTA Gitbo organiseert op vrijdag 28 oktober een grote recyclage-actie waarmee ze
hoopt een heus record te vestigen, Molenstraat 2 in Keerbergen

KTA GITBO STRIPT
Vrijdag 28 oktober gaat het KTA Gitbo alle restanten aan elektriciteitsdraden
ontdoen van het vinyl zodat het koper kan worden gerecycleerd. “Alle
leerlingen en leerkrachten doen mee aan deze grootse stripactie. We hopen op
een record. Het eindgewicht zal gewogen worden op een grote balans”, zegt
Steven Hendrickx, directeur van KTA Gitbo. De opbrengst van de
koperinzameling gaat naar duurzame schoolinvesteringen.
Het KTA Gitbo maakt zijn leerlingen bewust van hun ecologische voetafdruk. “Zo zijn
de technieken die we ze aanleren in overeenstemming met de laatste richtlijnen op
vlak van duurzaamheid en energieneutraliteit. Ook deze recyclage-actie kadert hierin.
In onze praktijklokalen liggen veel restanten van elektriciteitsdraden. We gaan die
draden ontdoen van hun vinylmanteltje zodat het koper kan worden gerecycleerd”,
zegt initiatiefnemer Guido Van Horenbeeck.
De opbrengst van de actie gaat naar de school. “Koper is duur. De aankoop van
elektriciteitsdraden voor onze praktijklessen is telkens een hele hap uit ons
schoolbudget. We recycleren al langer de elektriciteitsdraden. We hergebruiken de
restanten bijvoorbeeld voor kleinere projecten. Nadien leveren we het in bij de
metaalhandelaar, maar niet op de meest efficiënte manier voor hergebruik. We
brengen het ‘ongestript’ naar de metaalhandelaar. Dat gaan we nu anders doen.
Tijdens een grote actie gaan we de elektriciteitsdraden strippen. Gestript leveren de
koperdraden bovendien meer op, wat extra middelen opbrengt voor nieuwe
duurzame investeringen”, zegt Guido Van Horenbeeck.
De leerlingen maakten zelf tevens 2 promofilmpjes over het recyclage-initiatief,
zie https://vimeo.com/187794299 en https://vimeo.com/187799407

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school, tel. 015 51 25 94
KTA Gitbo is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6.500 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de
scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur
van Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

